
 สรุปขาวประจําวันท่ี  25 ม.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- “วราวุธ” แกปญหา  ปชช.สุไหงปาดี  (ไทยรัฐ  26 ม.ค.  66  หนา 7) 

- คาน อบต.กระบ่ีรังวัดท่ีดิน น.ส.ล.  (มติชน  26 ม.ค. 66  หนา 6) 

- ทส.เพิกถอนปาสงวนฯ 193  ไรใหวัดพระแทนดงรัง  (ไทยรัฐ  26 ม.ค. 66  หนา 7) 

- เดลินิวสกอนข้ึนแทน...เหิมลอบตัดปา ‘แมยวม’  (เดลินิวส  26 ม.ค. 66  หนา 6) 

- จอแถลงผลสอบวินัยอธิบดี  (ขาวสด  26 ม.ค. 66  หนา 12) 

สื่อออนไลน 

- รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามดําเนินการเพื่อจัดตั้ง และปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ําคลองสุไหงปาดี จ.นราธิวาส  

(บางกอกทูเดย  25 ม.ค. 66)  https://bangkok-today.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-

%e0%b8%97%e0%b8%aa 

- จนท.ปาไมบุรณาการหนวยงานเก่ียวของบุกบานพักหรูกลางหุบเขาเชียงใหม ตรวจยึดทวงคืนผืนปา 25 ไร  

(ผูจัดการออนไลน  24 ม.ค. 66)  https://mgronline.com/local/detail/9660000007437 

- ประยุทธ แกปญหาที่ดินทํากินสุพรรณฯ ยกพลปราศรัยใหญท่ีชุมพร 28 ม.ค.  (ประชาชาติธุรกิจ  24 ม.ค. 66) 

https://www.prachachat.net/politics/news-1185729 

- ยังมีหวัง! พบหลักฐานหนุมเก็บกลวยไมรองเทานารี หายตัวปริศนานาน 9 วัน  (เดลนิิวส  25 ม.ค. 66) 

www.dailynews.co.th/news/1926477/ 

 

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23746
วันที่: พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ" แก้ปัญหา ปชช.สุไหงปาดี

รหัสข่าว: C-230126039122(25 ม.ค. 66/06:18) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.61 Ad Value: 12,610 PRValue : 37,830 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16391
วันที่: พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 6(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ค้านอบต.กระบี่รังวัดที่ดินน.ส.ล.

รหัสข่าว: C-230126038085(25 ม.ค. 66/07:32) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 14 Ad Value: 16,800 PRValue : 50,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26768
วันที่: พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(ล่างขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เหิมลอบตัดป่า'แม่ยวม'

รหัสข่าว: C-230126035033(25 ม.ค. 66/07:36) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 10.40 Ad Value: 9,880 PRValue : 29,640 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11747
วันที่: พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: จ่อแถลงผลสอบวินัยอธิบดี

รหัสข่าว: C-230126037022(25 ม.ค. 66/07:58) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 21.15 Ad Value: 25,380 PRValue : 76,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23746
วันที่: พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.เพิกถอนป่าสงวนฯ 193 ไร่ให้วัดพระแท่นดงรัง

รหัสข่าว: C-230126039123(25 ม.ค. 66/06:18) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 17.46 Ad Value: 17,460 PRValue : 52,380 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มดว้ย นายจตพุร 

บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและสิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารกระทรวงทพัยากร

ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ลงพืนทตีิดตามดาํเนินการเพือจดัตงั และปรบัปรุงโครงการระบบระบายนาํคลอง

สไุหงปาดี ต.สไุหงปาดี อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 

นายวราวธุกลา่ววา่ โครงการดงักล่าวจะช่วยแกปั้ญหาเรืองนาํท่วมขงัใหก้บัประชาชน 

ในพืนที โดยพืนทใีชใ้นการดาํเนินงานเป็นพืนที ซงึกรมป่าไมอ้นญุาตใหก้รมชลประทานดาํเนินการเพือ

จดัตงั และปรบัปรุงโครงการระบบระบายนาํคลองสไุหงปาด ี(สายเก่า) พรอ้มอาคารประกอบระยะทาง  

๓ กิโลเมตร 

 

 



ซงึอยู่ดา้นขา้งของศาลาปฏิบตัิธรรมปากลอ่แหง่นี เนืองจากทีผ่านมาการระบายนาํในคลองไมส่ะดวก และ

คลองเดิมมีการตืนเขินจากการทบัถมของตะกอนดนิมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทังจากการสอบถาม

ขอ้มลูเพิมเติมวา่ หากในพืนทีมจีัดการระบบการระบายนาํใหไ้ดด้ียิงขึน จาํเป็นจะตอ้งมกีารขุดลอกเพิมเติม

อีก เป็นระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ซึงพืนทใีนสวนนีอยู่ในเขตหา้มลา่สตัวป่์าป่าพรุ หากจะดาํเนินการ

ดงักลา่วไดข้อใหก้รมชลประทานประสานงานกบัหน่วยงานสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม รว่มกนัสาํรวจเพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซีงกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มพรอ้มทีจะใหก้ารสนบัสนุนและจะเป็นหนว่ยงานทีเป็นกาํลงัหลกัในการ

ช่วยเหลือพีนอ้งประชาชนทุกภาคสว่นในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหมี้ความสขุ มนัคง มงัคงั ยงัยืน 

ตลอดไป 

นอกจากนี รมว.ทส. ยงัไดต้รวจเยียมการปฏิบัติงานพรอ้มใหก้าํลงัใจใหก้บัเจา้หนา้ทีในสงักัดของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มในพืนทีจงัหวดันราธิวาส และปลกูตน้ไมเ้ป็นทีระลกึ รว่มกบัเจา้หนา้ที

ในพืนทีดว้ย 

 



 

  

 



เชียงใหม - สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบทวง

คืนผืนปาสงวน 5 แปลง เนื้อที่กวา 25 ไร ในอาํเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หลังมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ

กลายเปนของนายทุนผุดหมูบานหรูกลางปาใหชาวตางชาติพักอาศัย 

วันนี้ (24 ม.ค. 66) นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) นําเจาหนาที่

รวมกับ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั เขต 5, กองบังคับการปราบปรามการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, เจาหนาที่ตาํรวจและฝายปกครองอําเภอหางดง เขา

ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกปาสงวนแหงชาติ บริเวณปาแมทาชางและปาแมขนิน บานหมู 11 ตําบลน้าํแพร อําเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 60 เจาหนาที่ไดตรวจสอบพบวา นางนพมาศ แจง

กระจาง มีการปลูกสรางบานพักหรู โดยมีชาวตางชาตพิักอาศัยอยูจํานวน 3 แปลง และไดดําเนินคดีอาญาตอ

นางนพมาศไปแลว 3 คดี (คดีท่ี 386/2561 ลว.22 มิ.ย. 61 คดีที่ 780/62 ลว. 11 ต.ค. 62 และคดีที่ 781/62 

ลว.11 ต.ค. 62) 

 

แตตอมามีการลอมรั้วพื้นที่ เนื้อที่รวม 25-2-28 ไร ในพื้นที่ขางเคียง ซึ่ง DSI ใหความเห็นวาผิดเงื่อนไขตามมติ 

30 มิ.ย. 41 ใหกรมปาไมดําเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากเปนการครอบครองที่ตองมีรองรอยการทํา

ประโยชนและทํากินตอเน่ือง โดยใชภาพถายออรโธสีป 2545 ในการตรวจสอบ ในระหวางอยูอาศัยทํากิน หาม

ซื้อ-ขาย เปลี่ยนมือ เวนแตตกเปนของทายาทเทานั้น หามมกีารบุกรุก ขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม หามเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทําประโยชน และตองอยูอาศยัหรือทํากินในลักษณะการทาํเกษตรกรรมเทานั้น 

 

หลังจากนั้นเจาหนาที่สํานักจดัการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชยีงใหม) ไดขยายผลการตรวจสอบโดยการรวบรวม

พยานหลักฐานและลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 โดยนางนพมาศแจงตอคณะเจาหนาท่ีวาตนได

ครอบครองและทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวตั้งแตป พุทธศักราช 2554 และเม่ือวานนี้ (23 มกราคม 66) 

ไดมาใหถอยคําแกเจาหนาท่ีวาตนไดครอบครองตอจาก นายสวาง ไกรศรีพันธ โดยการสละสิทธิการครอบครอง

และมีคาตอบแทนเขาไปครอบครองในพื้นที่หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ จึงไดทําบันทึกไวเปนหลักฐาน 

 

 

 

 

 



 

ตอมาในวันนี้เจาหนาที่ทั้งหมดจึงไดเขามาตรวจสอบขอบเขตของพื้นที่ดังกลาว แตนางนพมาศไมอยูบาน จึง

ขอใหผูใหญบานนําตรวจสอบขอบเขตของพื้นที่โดยรอบ จากนั้นจะทําการแจงความดาํเนนิคดีเพื่อดําเนินการ

ตอไป โดยในจํานวน 5 แปลงท่ีเขามาตรวจสอบในวันน้ี มีพืน้ที่ 4 แปลงที่เดิมเปนพื้นที่ที่กรมปาไมอนุญาตให

สิทธิทํากิน หรือ ส.ท.ก. เมื่อวันท่ี 17 มี.ค. 31 ปจจุบัน ส.ท.ก.สิ้นสุดการอนุญาตไปแลว หากผูไดรับอนุญาต

หรือทายาทโดยธรรมที่ไดทําประโยชนในที่ดนินั้นอยูแลว ไมประสงคจะทําประโยชนและอยูอาศัยตอไป พื้นที่

นั้นจึงถือวาเปนปาสงวนแหงชาติตามเดิม การครอบครองพื้นที่จึงถือวาสิ้นสุดลงเม่ือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือไป

แลว เพราะเจาของพ้ืนที่เดิมท้ังหมดไมไดมีความเก่ียวของเปนทายาทหรือทางสายเลือด จึงถือวาการ

ครอบครองท่ีดินของนางนพมาศ แจงกระจาง เปนการบุกรกุปาสงวนแหงชาติ ไมเปนไปตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 

41 และไมเปนไปตามมติ ครม. 21 พ.ย. 61 มีความผิดตามมาตรา 54 พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. 2484 และมาตรา 14 

แหง พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

 

สําหรับขั้นตอนตอจากนี้ จะมีการแจงความดําเนินคดี และมีเจาหนาที่ฝายปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขามาตรวจสอบสิ่งปลูกสรางตางๆ และจะมีการรื้อถอน ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ และดําเนินการตอไป 

 

 

 

 



 

ประยุทธ ลงพื้นที่ ดานชาง จ.สุพรรณบุรี เห็นกับตา ชาวบาน 113 ราย เดือดรอน-ไมมีที่ดินทํากิน สั่งดวน 
จัดสรรที่ดิน 557 ไร มอบผูวาฯสุพรรณฯ ตรวจสอบเอกชนรับสัมปทาน 2 แปลงใหญ ถูกตองหรือไม 
เตรียมปราศรัยใหญคร้ังแรก ชุมพร 28 ม.ค.นี้ “เปดประตูสูภาคใต ลุงตู ยกพรรค เยือนชุมพร” 

วันที่ 24 มกราคม 2566 ท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุชา บูรพชัยศร ีรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พรอมดวย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจําสาํนัก
นายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ สาลีรฐัวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตร ีเดินทางตรวจพื้นที่ท่ีเตรียมจัดสรร
ใหกับชาวบานจํานวน 113 ราย หลังรองเรียนไดรับความเดือดรอนจากการไรที่ทํากิน 

นายอนุชากลาววา โดยทันทีที่เดินทางถึง นายกรัฐมนตรไีดขึ้นรถเขาสํารวจแนวท่ีดินที่ไดสั่งการใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของจัดหาเพื่อจัดใหชาวบานเขาทาํกินอยางเรงดวน โดยไดสอบถามตัวแทนกรมปาไมเก่ียวกับรายละเอียด
การใหเชาที่สัมปทานกับเอกชนและสอบถามความเปนอยูของชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน โดยจะ
ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรมกับทุกฝาย กอนที่จะเดินทางมาพบกับกลุมชาวบานจํานวน 113 ท่ีรอ



พบอยูที่  
อบต.วังยาว 

พล.อ.ประยุทธ กลาววา วันนีม้าดูพื้นที่จริงดวยตัวเอง และตอนนี้ไดใหตรวจสอบพ้ืนท่ี 2 แปลงใหญที่เอกชนรับ
สัมปทานวาเปนไปอยางถูกตองหรือไม สวนพื้นที่ทํากินที่จัดสรรใหชาวบานนั้น ผูที่ไดรับสทิธิ์จะตองเปนผูที่ไมมี
ที่ทํากินอยูแลว และจะตองมีรายไดตามกติกา โดยจะจัดสรรพื้นที่จํานวน 557 ไร ใหลงพื้นที่กอน เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน เพราะการจะทําอะไรตองมีกติการวมกัน 

“ที่ทําตรงน้ีไมไดใหทกุคนรักนายกฯ แตตองการใหทุกคนมีท่ีทํากิน อยากฝากใหทุกคนมีความสามัคคีปรองดอง
กัน เพื่อใหบานเมอืงเดนิหนาไปได” พล.อ.ประยุทธกลาว 

นายอนุชากลาววาการที่นายกรัฐมนตรไีดเดินทางลงพื้นที่เพือ่ตรวจสอบขอเท็จจริง และรับทราบปญหาดวย
ตัวเอง รวมทั้งฟงเหตุผลของท้ังสองฝายคอืทั้งภาครฐัและประชาชนเพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด โดยหลังจากได
รับทราบขอมูลแลว นายกรัฐมนตรีไดมอบใหผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการเรงตรวจสอบท่ีดิน
จํานวนพื้นที่ 557 ไร เพื่อจัดสรรท่ีทํากินใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยจํานวน 113 ราย โดยยึดหลักกฎหมาย
อยางเครงครัด และหากผลการตรวจสอบคณุสมบัติทั้ง 113 รายเสรจ็สิ้นแลว ประชาชนรายใดไดรับการจัดสรร
ไมถูกตอง จะตองเสียสิทธิพื้นที่ทํากินน้ัน ๆ ซึ่งในเรื่องดังกลาวประชาชนที่ไดยื่นเรื่องรองเรียน ตางก็ยอมรับใน
เงื่อนไขน้ี ดวย
แลว 



 

กรณีนายษา หรือดาํ เพ็ชรพวง พรอ้มเพือน นายแหลม ชาวบา้นอ่าวนาํ หมู่  ต.แหลมสกั อ.อา่วลึก จ.กระบี เขา้

มาคน้หากลว้ยไมป่้า รองเทา้นารี บนภเูขาเขตป่าสงวนเขาทอย-เขานางหงส ์อ.เมืองพังงา เมือวนัที  มกราคม แลว้สญู

หายไปเมอืวนัที  มกราคม โดยนายแหลม อา้งว่าไดแ้ยกทางกนัคน้หากลว้ยไม ้แลว้นายดาํ ไมก่ลบัมาทีจดุนดัพบ ตาม

หาและรออยู่สนัเขา  วนั จนเสบียงหมด จงึลงจากภเูขากลบับา้นทีอาํเภออ่าวลกึ ในช่วงเย็นวนัที  มกราคม และแจง้

ผูใ้หญ่บา้น ขณะทีนายดาํ โทรศพัทต์ิดต่อญาติ บอกวา่ติดอยู่บนหนา้ผากลบัลงมาไม่ได ้จึงรวบรวมเพือนๆ ออกมาตามหา 

ผ่านไป  วนั ยงัไม่พบตวั จึงแจง้ความที สภ.อา่วลกึ จ.กระบี ประสานขอความช่วยเหลือฝ่ายปกครองอาํเภอเมืองพงังา 

ออกคน้หา ตามทีไดเ้สนอข่าวไปแลว้นนั 

ความคืบหนา้ เมือวนัที  ม.ค. ผูสื้อข่าวรายงานว่า นายธีระวตัร แกว้พทิกัษ ์ปลดัอาํเภอเมืองพงังา พรอ้มดว้ย

นายทรงยศ นาคฤทธิ นายก อบต.ถาํนาํผดุ พ.ต.อ.ประวิทย ์เอ่งฉว้น ผกก.สส.ภ.จว.พงังา สนธิกาํลงัเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง 

อส.อาํเภอเมืองพงังา ตชด.  ตาํรวจ สภ.ทุ่งคาโงก ตาํรวจ สภ.เมืองพงังา ตาํรวจสืบสวนภธูรจงัหวดัพงังา สืบสวนภาค  

เจา้หนา้ที ปภ.พงังา หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที พง.  (พงังา) ผูน้าํทอ้งทีในตาํบลนบปรงิ ตาํบลถาํนาํผดุ ตาํบลบางเตย และ  

 



 

หน่วยกูภ้ยัรว่มใจพงังา ยงัคงรว่มวางแผนกระจายกาํลงัออกคน้หานายดาํ โดยตรวจสอบพิกดัการใชส้ญัญาณโทรศพัทค์รงั

สดุทา้ย และส่งทีมคน้หาออกคน้หาบนภูเขาในพืนทีรอยต่อระหว่างตาํบลนบปรงิ และตาํบลถาํนาํผดุ  ชดุ 

จากการตรวจสอบบรเิวณดงักล่าว เบืองตน้พบรอ่งรอยของผูส้ญูหาย บนภเูขาบรเิวณทีชาวบา้นเรยีกว่า ควนไข่

หด ต.นบปรงิ ซงึพบถงุกระสอบปุ๋ ย ดา้นในมีถงุพลาสติกใส่นาํ มีรอ่งรอยการก่อกองไฟ และมเีชือกทีรดัปากถุงกระสอบปุ๋ ย 

ทีนายแหลม ยืนยนัว่า เชือกเสน้ดงักล่าวเป็นของนายดาํ ผูส้ญูหาย อีกทงัยงัพบว่ามีรอ่งรอยการปีนขึนไปบนหนา้ผาสงู

ดา้นบนภเูขา แต่ดว้ยสภาพอากาศใกลค้าํ ขาดอปุกรณใ์นการปีนผา จงึเก็บภาพรวบรวมหลกัฐาน พรอ้มจดบนัทกึพิกดั

หลกัฐานดงักล่าวกลบัก่อน เพือวางแผนการคน้หาใหม่ในวนัพรุง่นี (  ม.ค.) ต่อไป 


